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RESPONSABILIDADE CIVIL DA PESSOA JURÍDICA NOS CASOS DE DANO 

AMBIENTAL 

 

Aluno: Adalberto Rodrigues da Silva
1
 

 

RESUMO:  

O presente artigo tem por escopo trazer à baila uma abordagem clara a respeito do que vem a 

ser a responsabilidade civil e como esta ocorre nos casos de dano ambiental causado pela 

pessoa jurídica, bem como destacar na legislação brasileira os pontos de maior relevância no 

tocante à temática abordada. Para tanto, utilizando um método de abordagem qualitativo e 

buscando somente através de pesquisas bibliográficas e documentais, em periódicos físicos e 

virtuais é que se conseguirá chegar às conclusões pertinentes, resultantes desta pesquisa, para 

isso, faz-se necessário uma análise, a priori, mais global, para só então partir para os pontos 

mais específicos, o que pode ser feito a partir da ideia inicial do que vem a ser a 

Responsabilidade Civil, como esta se divide e quais os fatores essenciais à sua adequação no 

tocante à pessoa jurídica e ao meio ambiente, como um todo, o que nos permitirá perceber que 

é fundamentalmente importante que uma efetiva responsabilização recaia sobre aquele 

causador do dano ambiental, sobretudo à pessoa jurídica, possuidora de uma responsabilidade 

objetiva, o que a torna responsável independentemente de culpa ou dolo, bastando que haja 

apenas a conduta lesiva ao meio ambiente, o dano efetivamente causado e o nexo de causal. 

Havendo, com isso a necessidade de reparação do dano. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade Civil. Pessoa Jurídica. Dano Ambiental. 

 

1 INTRODUÇÃO 

É indubitável que o Direito a um meio ambiente equilibrado é de fundamental 

importância para a existência do ser humano, bem como para que este tenha uma maior 

garantia em sua qualidade de vida. Para tanto, faz-se necessário a utilização dos preceitos 

normativos reguladores das questões ambientais. A necessidade de se existir uma legislação 

atenta à degradação do meio ambiente fica cada dia mais evidente, ao passo que o avanço 

social, comercial e tecnológico vão alcançando proporções tão gigantescas como as que se 

tem nos dias atuais, com isso, a sustentabilidade é algo que se deve buscar na medida em que 

                                                           
1
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se desenvolve, entretanto não é isso que se vê acontecendo na prática. Ao Direito Ambiental 

cabe atuação em três esferas básicas, quais sejam: a prevenção, a reparação e repressão da 

degradação ao meio ambiente. E, embora o foco desse estudo esteja diretamente voltado à 

reparação do dano ambiental, serão feitos comentários a cerca das outras esferas de atuação 

do Direito Ambiental. 

Para que se possa chegar a fundo em relação à Responsabilidade Civil Ambiental, se 

faz necessário, antes de tudo, esclarecer alguns conceitos, dentre os quais destacamos que 

vem a ser o próprio meio ambiente, o que é degradação ambiental, poluição e quem é o 

poluidor, para que se possa enfim chegar à responsabilidade civil.  

 

2 MEIO AMBIENTE  

 Para que possamos iniciar nosso estudo, se faz necessário, primeiro, apresentar a 

definição de Meio Ambiente, e, nada seria mais prudente do que buscar na Lei tal conceito. 

Em seu artigo 3º, Inciso I, a Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, destaca que:  

“Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: I - meio ambiente, o conjunto 

de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, 

abriga e rege a vida em todas as suas formas”. 

Buscando a etimologia do termo “Meio Ambiente” vemos que diversos doutrinadores 

criticam a utilização do termo, em virtude de haver uma repetição em seu sentido, 

constituindo-se em um vício de linguagem. A esse respeito, Celso Antonio Pacheco Fiorillo 

destaca: 

Primeiramente, verificando a própria terminologia empregada, extraímos que 

meio ambiente relaciona-se a tudo aquilo que nos circunda. Costuma-se 

criticar tal termo, porque pleonástico, redundante, em razão de ambiente já 

trazer em seu conteúdo a ideia de “âmbito que circunda”, sendo 

desnecessária a complementação pela palavra meio. (FIORILLO, 2011, p. 

72). 

 

A Lei 6.938 é datada do ano de 1981, porém, podemos perceber que esta foi 

recepcionada pela Constituição de 1988, tendo em vista que nossa Carta Magna cuidou de 

tutelar tanto o meio ambiente natural quanto o meio ambiente artificial, o cultural e o do 

trabalho. Isto se é verificado a partir do que esta dispõe em seu artigo 225. 

Nesse diapasão, Luís Paulo Sirvinskas propõe que: 

O termo meio ambiente é criticado pela doutrina, pois meio é aquilo que está 

no centro de alguma coisa. Ambiente indica o lugar ou área onde habitam 

seres vivos. Assim, na palavra ambiente está também inserido o conceito de 
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meio. Cuida-se de um vício de linguagem conhecido por pleonasmo, 

consistente na repetição de palavras ou de ideias com o mesmo sentido 

simplesmente para dar ênfase. Em outras palavras, meio ambiente é o lugar 

onde habitam os seres vivos. É seu habitat. (SIRVINSKAS, 2012, p. 125). 

 

 Vemos nas proposições supracitadas, que o legislador restringiu a ideia do que seja o 

meio ambiente, e segundo Fiorillo (2011, p. 49), trouxe “um conceito jurídico indeterminado, 

a fim de criar um espaço positivo de incidência da norma”. 

 Para Sirvinskas, porém, isso é ainda mais específico: 

É um conceito restrito ao meio ambiente natural. Este conceito, dito 

normativo, implica: a) circunvizinhanças de um organismo, incluindo as 

plantas e animais e os micro-organismos com os quais ele interage; b) o 

mundo biótico (de seres vivos) e abiótico (de coisas sem vida); c) o meio 

físico, químico e biológico de qualquer organismo vivo; d) o conjunto de 

todas as condições e influências externas que afetam a vida e o 

desenvolvimento de um organismo (SIRVINSKAS, 2012, p. 127). 

 

 Partindo do pressuposto de que o direito ambiental protege os interesses difusos, qual 

seja, o “bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”, como se 

estabelece no artigo 225
2
 de nossa Lei maior, podemos dividir o meio ambiente em: natural, 

cultural, artificial e do trabalho.  

 

 2.1 Meio Ambiente Natural 

 

 Com já dito anteriormente, o artigo 225 destaca a proteção ao meio ambiente, porém, 

o que se tem por mais evidente é a proteção ao meio ambiente natural, e seguindo a mesma 

linha de raciocínio, Sirvinskas (2012, p. 345) apresenta o meio ambiente natural como sendo 

tudo o que “integra a atmosfera, as águas interiores, superficiais, e subterrâneas, os estuários, 

o mar territorial, o solo o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna a flora, a biodiversidade, 

o patrimônio genético e a zona costeira”. 

 

 2.2 Meio Ambiente Cultural 

 

 O meio ambiente cultural vem destacado na Constituição Federal de 1988, em seu 

artigo 216. Servinskas (2012, p. 152), por sua vez, conceitua-o como sendo “os bens de 

                                                           
2
 Artigo 225, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil – “Todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações”. 
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natureza material e imaterial, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico”. 

 

 2.3 Meio Ambiente Artificial 

 

 Os artigos 21, XX, 182 e s. e 225 da Constituição Federal preveem o meio ambiente 

artificial como sendo todo o espaço construído com edificações, modificado pelo homem. 

Trata-se do espaço urbano fechado. O espaço urbano aberto, por sua vez, consiste nos bens 

públicos ou privados de uso comum de todos, objetivando um melhor funcionamento das 

cidades. Tratam-se dos equipamentos públicos.  

 

 2.4 Meio Ambiente do Trabalho 

 

 Acerca do meio ambiente do trabalho, Fiorillo (2011, p. 53) ressalta que trata-se do 

local onde o indivíduo desempenha suas atividades laborais relacionadas à sua saúde, 

remuneradas ou não, cujo princípio basilar resulta da falta de agentes que comprometam a 

integridade físico-psíquica dos trabalhadores, não sendo levado em consideração à condição 

que ostentam.  

 

3 DANO AMBIENTAL 

 

Quanto a Responsabilidade Civil, não se pode falar em dever de indenizar sem que 

tenha havido, anteriormente o dano. Assim sendo, o dano é um pressuposto indispensável à 

responsabilidade civil. Em termos gerais, de acordo com Pablo Stolze (2012, p. 88) podemos 

conceituar o dano como sendo “uma lesão a determinado bem jurídico tutelado – patrimonial 

ou não – causado por ação ou omissão do sujeito infrator”. 

No que tange ao dano ambiental, Frederico Amado fomenta que: 

 

O dano ambiental significa a lesão ao meio ambiente, como bem incorpóreo, 

qualificado juridicamente como bem de uso comum do povo (art. 225, caput, 

da CF), e aos elementos corpóreos e incorpóreos que o integram – os 

denominados bens ambientais, os quais receberam tratamento legal 

específico, devido a sua função ecológica e ambiental, como recursos 

ambientais (art. 3.°, V, da Lei 6.938/1981), sendo, em quaisquer dos casos, 

na sua dimensão coletiva, como interesses difusos, bens pertencentes a 

coletividade, independentemente da titularidade do domínio reconhecida 

sobre o elemento material específico atingido. (AMADO, 2014, p.198) 
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 Pelo exposto vemos que, em se tratando de dano ou lesão a um bem ambiental, que 

resulte de atividade exercida por qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, pública e/ou 

privada, não só haverá a identificação deste como sendo o agente poluidor, como também este 

terá a responsabilidade de indenizar. 

 

4 PRINCÍPIOS DE DIREITO AMBIENTAL  

 

 4.1 Princípio do Desenvolvimento Sustentável ou Ecodesenvolvimento: 

 

 O termo desenvolvimento sustentável tornou-se evidente em 1972, na Conferência 

Mundial de Meio Ambiente, sediada em Estocolmo e em algumas outras Conferências 

relacionadas ao meio ambiente. Sendo definitivamente consagrado na Eco-92, quando passou 

a ser considerado como um princípio. 

 Nas palavras de Luiz Paulo Sirvinskas: 

 

Tal princípio procura conciliar a proteção do meio ambiente com o 

desenvolvimento socioeconômico para a melhoria da qualidade de vida do 

homem. É a utilização racional dos recursos naturais não renováveis, 

também conhecido como meio ambiente ecologicamente equilibrado ou 

Ecodesenvolvimento. [...] Representa o esforço constante em equilibrar e 

integrar os três pelares do bem-estar-social, prosperidade econômica e 

proteção em benefício das gerações atual e futuras. (SIRVINSKAS, 2012, p. 

140). 

  
 

 4.2 Princípio da Prevenção ou Precaução: 

 

 Inicialmente devemos perceber o que se entende por prevenção ou precaução. Édis 

Milaré (2011, p. 1070), destaca em sua obra “Direito do Ambiente – A Gestão Ambiental em 

Foco” que, “de maneira sintética, podemos dizer que a prevenção trata de riscos ou impactos 

já conhecidos pela ciência, ao passo que a precaução destina-se a gerir riscos ou impactos 

desconhecidos”.  

 Em outras palavras, enquanto a prevenção importa-se com o risco certo, a precaução 

vê muito além, preocupando-se com o risco incerto. 

 Como dito anteriormente, o princípio da prevenção é aplicado quando o perigo é certo 

e quando se tem a convicção de que determinada atividade é efetivamente lesiva. A esse 

respeito, Milaré aduz que: 
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[...] os objetivos do Direito Ambiental são fundamentalmente preventivos. 

Sua atenção está voltada para momento anterior a da consumação do dano – 

o do mero risco. Ou seja, diante da pouca valia da simples reparação, sempre 

incerta e quando possível, excessivamente onerosa, a prevenção é a melhor 

quando não, a única solução. (MILARÉ, 2011, p. 1070).  

 

 Acerca do Princípio da Precaução é possível identificar que este é de origem alemã e 

não possui previsão literal na Constituição Federal Brasileira, porém, vemos implicitamente a 

Constituição consagrando-o em seu artigo 225, como o Ex-Ministro do Supremo Tribunal 

Federal, Carlos Aires Brito no julgamento da ACO 876 MC-AGR, pelo STF. 

É previsto na Declaração do Rio (ECO/1992), no Princípio 15, litteris: 

 

De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser 

amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. 

Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de 

absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar 

medidas eficazes e economicamente viáveis para precaver a degradação 

ambiental. (ECO/1992) 
 

 

 Para Frederico Amado, em sua obra “Direito Ambiental Esquematizado” (2014). 

[...] Se determinado empreendimento puder causar danos ambientais sérios 

ou irreversíveis, contudo inexiste certeza científica quanto aos efetivos danos 

e a sua extensão, mas há base científica razoável fundada em juízo de 

probabilidade não remoto da sua potencial ocorrência, o empreendedor 

deverá ser compelido a adotar medidas de precaução para elidir ou reduzir os 

riscos ambientais para a população. 

Outrossim, em casos extremos (perigo ambiental), será recomendável que o 

Poder Público não libere a atividade supostamente impactante até que haja 

uma evolução científica a fim de melhor analisar a natureza e a extensão dos 

potenciais males ambientais, pois é possível que não seja prudente arriscar. 

Assim, a incerteza científica milita em favor do meio ambiente e da saúde 

(in dubio pro natura ou salute). A precaução caracteriza-se pela ação 

antecipada diante do risco desconhecido. Enquanto a prevenção trabalha 

com o risco certo, a precaução vai além e se preocupa com o risco incerto. 

Prevenção se dá em relação ao perigo concreto, ao passo que a precaução 

envolve perigo abstrato ou potencial. (AMADO, 2014, p.85) 

 

 

 4.3 Princípio da Participação: 

 

Por este princípio vemos a possibilidade de ações conjuntas entre a coletividade e o 

Poder Público, em favor do meio ambiente. Tendo em vista a necessidade dessas ações 

conjuntas e visando sua importância, a nossa Carta Magna apresentou a participação como um 

princípio, objetivando uma atuação mais presente do Estado e da Coletividade, no que diz 

respeito à defesa do meio ambiente, não devendo a coletividade ser omissa a isso.  
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Nas palavras de Fiorillo: 

[...] oportuno considerar que o resultado dessa omissão participativa é um 

prejuízo a ser suportado pela própria coletividade, porquanto o direito ao 

meio ambiente possui natureza difusa. Além disso, o fato de a administração 

desse bem ficar sob a custódia do Poder público não elide o dever de o povo 

atuar na conservação e preservação do direito do qual é titular. O Princípio 

da Participação constitui ainda um dos elementos do Estado Social de 

Direito (que também poderia ser denominado Estado Ambiental de Direito), 

porquanto todos os direitos sociais são a estrutura essencial de uma saudável 

qualidade de vida, que como sabemos é um dos pontos cardeais da tutela 

ambiental. (FIORILLO, 2011, p. 124). 

 

 4.4 Princípio do Poluidor-Pagador: 

 

Tal princípio buscou fundamento de existência no décimo terceiro princípio da 

Conferência do Rio/92, que diz em seu texto: 

Os Estados irão desenvolver legislação nacional relativa à responsabilidade e 

à indenização das vítimas de poluição e de outros danos ambientais. Os 

Estados irão também cooperar, de maneira expedita e mais determinada, no 

desenvolvimento do direito internacional no que se refere à responsabilidade 

e à indenização por efeitos adversos dos danos ambientais causados, em 

áreas fora de sua jurisdição, por atividades dentro de sua jurisdição ou sob 

seu controle. (ECO - Rio/92). 

 

Bem como no texto expresso através do décimo sexto princípio no mesmo documento: 

As autoridades nacionais devem procurar promover a internacionalização 

dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em vista a 

abordagem segundo a qual o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo 

da poluição, com a devida atenção ao interesse público e sem provocar 

distorções no comércio e nos investimentos internacionais. (ECO - Rio/92). 

 Nesse diapasão, Frederico Amado, nos esclarece em sua obra: Direito Ambiental 

Esquematizado (2014), que: 

Por este princípio, deve o poluidor responder pelos custos sociais da 

degradação causada por sua atividade impactante (as chamadas 

externalidades negativas), devendo-se agregar esse valor no custo produtivo 

da atividade, para evitar que se privatizem os lucros e se socializem os 

prejuízos. Ele se volta principalmente aos grandes poluidores. 

Logo, caberá ao poluidor compensar ou reparar o dano causado. Ressalte-se 

que este Princípio não deve ser interpretado de forma que haja abertura 

incondicional à poluição, desde que se pague (não é pagador-poluidor), só 

podendo o poluidor degradar o meio ambiente dentro dos limites de 

tolerância previstos na legislação ambiental, após licenciado. (AMADO, 

2014, p. 94). 

 

A luz do texto, vemos que os prejuízos advindos de poluição deverão ser arcados por 

quem os causou, da forma mais ampla possível. Isso ocorre, principalmente pelo fato de que, 

quando se trata de meio ambiente, adotamos a responsabilidade objetiva, ou seja, basta a 
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comprovação do dano ao meio ambiente, a autoria e o nexo causal, independentemente de que 

haja ou não a culpa. 

 

 4.5 Princípio do Usuário-Pagador: 

 

É preciso, inicialmente, se fazer distinção entre este princípio e o do poluidor-pagador, 

tendo em vista que muitos fazem confusão a cerca de ambos, referindo-se a estes, muitas 

vezes, como se fosse o mesmo princípio, embora estes sejam diferentes e, de certo modo até 

complementares. Em termos sintéticos, o princípio do usuário-pagador é o instituto que 

assegura que qualquer usuário dos recursos naturais deve pagar por estes, mesmo que não haja 

poluição. É o que ocorre, por exemplo, com o uso racional da água.  

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.378, de 09.04.2008, admitiu 

expressamente a existência do Princípio do Usuário-pagador: 

Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 36 e seus §§ 1.º, 2.º e 3.º da Lei nº 

9.985, de 18 de julho de 2000. Constitucionalidade da compensação devida 

pela implantação de empreendimentos de significativo impacto ambiental. 

Inconstitucionalidade parcial do § 1.º do art. 36. 1. O compartilhamento-

compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei n.º 9.985/2000 não 

ofende o princípio da legalidade, dado haver sido a própria lei que previu o 

modo de financiamento dos gastos com as unidades de conservação da 

natureza. De igual forma, não há violação ao princípio da separação dos 

Poderes, por não se tratar de delegação do Poder Legislativo para o 

Executivo impor deveres aos administrados. 2. Compete ao órgão 

licenciador fixar o quantum da compensação, de acordo com a compostura 

do impacto ambiental a ser dimensionado no relatório – EIA/RIMA. 3. O art. 

36 da Lei 9.985/2000 densifica o princípio usuário-pagador, este a significar 

um mecanismo de assunção partilhada da responsabilidade social pelos 

custos ambientais derivados da atividade econômica. 4. Inexistente 

desrespeito ao postulado da razoabilidade. 

Compensação ambiental que se revela como instrumento adequado à defesa 

e preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações, não 

havendo outro meio eficaz para atingir essa finalidade constitucional. 

Medida amplamente compensada pelos benefícios que sempre resultam de 

um meio ambiente ecologicamente garantido em sua higidez. 5. 

Inconstitucionalidade da expressão „não pode ser inferior a meio por cento 

dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento‟, no § 1.º 

do art. 36 da Lei 9.985/2000. O valor da compensação-compartilhamento é 

de ser fixado proporcionalmente ao impacto ambiental, após estudo em que 

se assegurem o contraditório e a ampla defesa. Prescindibilidade da fixação 

de percentual sobre os custos do empreendimento. 6. Ação parcialmente 

procedente. (ADI 3.378, de 09.04.2008)  

 

Frederico Amado, por sua vez, estabelece que: 

Não se trata de mera reprodução do Princípio do Poluidor-Pagador. Por ele, 

as pessoas que utilizam recursos naturais devem pagar pela sua utilização, 

mesmo que não haja poluição, a exemplo do uso racional da água. Veja-se 
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que difere do Princípio do Poluidor-Pagador, pois neste há poluição e a 

quantia paga pelo empreendedor funciona também como sanção social 

ambiental, além de indenização. 

[...]No Brasil, juridicamente, nos termos do art. 3º, inciso III, da Lei 

6.938/1981, considera-se como poluição a degradação da qualidade 

ambiental (alteração adversa das características do meio ambiente) resultante 

de atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e 

o bem-estar da população; criem condições adversas às atividades sociais e 

econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; afetem as condições 

estéticas ou sanitárias do meio ambiente ou lancem matérias ou energia em 

desacordo com os padrões ambientais estabelecidos (AMADO, 2014, p. 97). 

 

De acordo com Milaré (2011, p. 1076), a justificativa da existência desse princípio dá-

se pelo fato de que “A Política Nacional do Meio Ambiente, Instituída pela Lei 6.938/1981, 

objetivava, já em seu nascedouro, ir além das obrigações impostas ao poluidor; por isso 

determinou que se impusesse também ao usuário uma contribuição pela utilização de recursos 

ambientais com fins econômicos”. 

 

 4.6 Princípio da natureza pública (ou obrigatoriedade) da proteção Ambiental 

 Ao que se pode perceber analisando a legislação brasileira, com base no que preceitua 

o artigo 225 caput de nossa Constituição Federal é que a proteção ambiental é dever unilateral 

e irrenunciável do Estado, por ser um bem difuso (de todos ao mesmo tempo). 

 A esse respeito Frederico amado: 

Deverá o Estado atuar como agente normativo e regulador da Ordem 

Econômica Ambiental, editando normas jurídicas e fiscalizando de maneira 

eficaz o seu cumprimento. Por essa razão, entende-se que o exercício do 

poder de polícia ambiental é vinculado (em regra), inexistindo conveniência 

e oportunidade na escolha do melhor momento e maneira de sua 

exteriorização. Outrossim, pelo bem ambiental ser indisponível e autônomo, 

em regra não poderá ser objeto de transação judicial. Da mesma forma, 

também caberá à toda a coletividade defender e preservar o direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes 

e futuras gerações, de modo que as pessoas também deverão proteger o meio 

ambiente. (AMADO, 2014, p. 99).  

 

5 RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA E OBJETIVA  

 

 A responsabilidade civil subjetiva é aquela baseada na teoria da culpa, ou seja, é 

necessário a comprovação da culpa (negligência, imprudência e imperícia) ou dolo, para que o 

agente causador do dano seja devidamente responsabilizado. Nesse diapasão, o Código Civil 

de 2002 trás em seu artigo 186 que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 
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ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito”.  

 Ao que se refere à teoria da culpa, leciona Carlos Alberto Gonçalves em sua obra 

“Direito Civil 1 Esquematizado”: 

A teoria clássica, também chamada de teoria da culpa ou subjetiva, 

pressupõe a culpa como fundamento da responsabilidade civil. Não havendo 

culpa, não há responsabilidade. Diz-se, pois, ser subjetiva a responsabilidade 

quando esta se esteia na ideia de culpa. A prova da culpa (em sentido lato, 

abrangendo o dolo ou a culpa em sentido estrito) passa a ser pressuposto 

necessário do dano indenizável (GONÇALVES, 2011, p. 378). 
 

 Em determinadas situações pode haver a responsabilização e subsequente reparação do 

dano sem a comprovação da culpa. Trata-se da responsabilidade objetiva, baseada na teoria do 

risco.  

 A teoria do risco preceitua que todo agente que pratica determinada atividade gera 

risco de dano a terceiros, devendo ser obrigado a repará-lo, independentemente de que haja ou 

não culpa, sendo necessário somente a constatação do nexo de causalidade entre a conduta do 

agente e o dano causado. 

 A cerca da teoria objetiva, pelas palavras de Sirvinskas: 

Ao contrário da teoria subjetiva, a objetiva não exige a demonstração da 

culpa, ou seja, o agente responderá pelos danos causados independentemente 

da culpa. Basta a demonstração da existência do fato ou do ato – o dano e o 

nexo causal. Essa responsabilidade consiste no ressarcimento dos danos 

causados pelo agente mesmo que ele não tenha agido com culpa. Indeniza-se 

pelo fato ou pelo ato lícito ou ilícito. Contudo, neste último caso, o agente 

tem o direito de regresso contra o responsável pelo dano, à semelhança do 

que dispõe o artigo 37 §6º, da CF (SIRVISKAS, 2012, p. 251). 

 

6 CONCEITO E PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL 

 

 O Direito Ambiental, como dito anteriormente, atua basicamente em três esferas 

diferentes: na preventiva, reparatória e repressiva. O foco de nosso estudo centra-se na 

reparação do dano ambiental, no âmbito da esfera civil de responsabilização jurídica. 

 Desta forma, no âmbito jurídico, para que haja responsabilidade civil faz-se necessário 

a constatação da atividade danosa, que o sujeito, agindo ilicitamente, transgrida uma norma 

jurídica preexistente, vinculando-se, com isso, à obrigação de reparar o dano. 

 De acordo com Carlos Alberto Gonçalves (2011, p. 378) a palavra “responsabilidade” 

origina-se do latim respondere, que encerra a ideia de segurança ou garantia da restituição ou 

compensação do bem sacrificado. Teria, assim, o significado de recomposição, de obrigação 

de restituir ou ressarcir. 
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 A Responsabilidade Civil apresenta-se, inicialmente, de duas maneiras distintas, quais 

sejam, a contratual e a extracontratual, também chamada de aquiliana.  

 Em termos gerais, a responsabilidade civil contratual nada mais é que o 

inadimplemento da obrigação prevista no contrato (violação de norma contratual 

anteriormente fixada pelas partes). A responsabilidade extracontratual, por sua vez, é a 

violação direta de uma norma legal.  

 Sobre as responsabilidades contratual e extracontratual, Pablo Stolze e Rodolfo 

Pamplona estabelecem que: 

Com efeito, para caracterizar a responsabilidade civil contratual, faz-se 

mister que a vítima e o autor do dano já tenham se aproximado 

anteriormente e se vinculado para o cumprimento de uma ou mais 

prestações, sendo a culpa contratual a violação de um dever de adimplir, que 

constitui justamente o objeto do negócio jurídico, ao passo que, na culpa 

aquiliana, viola-se um dever necessariamente negativo, ou seja, a obrigação 

de não causar dano a ninguém (GAGLIANO e FILHO, 2011, p. 64).  

 

 São Pressupostos Gerais da Responsabilidade Civil, a conduta humana, seja positiva 

ou negativa, o dano ou prejuízo causado e o nexo de causalidade.  

 O primeiro pressuposto da responsabilidade civil é a conduta. Qualquer evento da 

natureza, mesmo que seja de caráter danoso, não poderá atribuir responsabilização civil, pois 

não pode ser atribuído ao homem. Para Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona (2011, p. 78), 

“apenas o homem, portanto, por si ou por meio das pessoas jurídicas que forma, poderá ser 

civilmente responsabilizado”.  

 Ainda para Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona:  

Nesse contexto, fica fácil entender que a ação (ou omissão) humana 

voluntária é pressuposto necessário para a configuração da responsabilidade 

civil. Trata-se, em outras palavras, da conduta humana, positiva ou negativa 

(omissão), guiada pela vontade do agente, que desemboca no dano ou 

prejuízo. Assim, em nosso entendimento, até por um imperativo de 

precedência lógica, cuida-se do primeiro elemento da responsabilidade civil 

a ser estudado, seguido do dano e do nexo de causalidade. O núcleo 

fundamental, portanto, da noção de conduta humana é a voluntariedade, que 

resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com 

discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz (GAGLIANO 

e FILHO, 2011, p. 78). 

 

 Para efeitos de responsabilidade civil, a regra geral é que seja utilizada a 

responsabilidade subjetiva, onde se analisam todos os pressupostos, dentre os quais, a culpa 

ou dolo deve ser provada, como já mencionado. Em se tratando de dano ambiental, entretanto, 

a culpa ou dolo não precisa ser posta à prova, pois o que analisaremos apenas é o dano 

causado e o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano. 
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 O Segundo elemento ou pressuposto da responsabilidade civil é o dano. E como dito 

anteriormente, o dano caracteriza-se como todo e qualquer dano a um bem jurídico tutelado. 

 Para Sarvinskas: 

Dano ambiental, por sua vez, é toda agressão contra o meio ambiente 

causada por atividade econômica potencialmente poluidora, por ato 

comissivo praticado por qualquer pessoa ou por omissão voluntária 

decorrente de negligência. Esse dano, por seu turno, pode ser 

economicamente reparado ou ressarcido. [...] Como nem todo bem é 

recuperável, nesse caso, será fixado um valor indenizatório pelo dano 

causado ao bem. Questão de difícil solução é a quantificação do dano 

ambiental ou difuso (SARVISKAS, 2012, p. 249 e 150). 

  

 O nexo de causalidade aparece como o terceiro pressuposto da responsabilidade civil, 

que por sua vez é o elo entre a conduta do agente e o dano potencialmente lesivo. O nexo de 

causalidade é um elemento fundamental para que possa existir a reparação do dano, até 

mesmo quando se trata de responsabilidade objetiva, quando se baseia na teoria do risco. 

 Édis Milaré estabelece que: 

Em matéria de dano ambiental, ao adotar o regime da responsabilidade civil 

objetiva, a Lei 6.938/1981 afasta a investigação e a discussão da culpa, mas 

não prescinde do nexo causal, isto é, da relação de causa e efeito entre a 

atividade (=fonte poluidora) e o dano dela advindo. Analisa-se a atividade, 

indagando-se se o dano foi causado em razão dela, para se concluir que o 

risco que lhe é inerente é suficiente para estabelecer o dever de reparar o 

prejuízo. Em outro modo de dizer, basta que se demonstra a existência do 

dano para cujo desenlace o risco da atividade influenciou decisivamente 

(MILARÉ, 2011, p. 1254 e 1255). 

 

Para Frederico Amado (2014, p. 559), o nexo de causalidade nada mais é que “o 

vínculo que une conduta e resultado lesivo, variando a sua determinação de acordo com a 

teoria que se adote. É pressuposto indispensável para toda a responsabilização civil, mesmo a 

objetiva lastreada pela Teoria do Risco Integral”. 

Ainda segundo Frederico Amado: 

Existem inúmeras teorias no Direito mundial que buscam delimitar o vínculo 

de causalidade. Para a Teoria da Equivalência das Condições Causais, 

também conhecida como teoria da conditio sine qua non, de índole 

generalizadora, adotada pelo artigo 13, do Código Penal, brasileiro, toda 

condição será considerada causa do delito, mesmo que, por si só e não 

imediatamente, não seja apta a consumar o crime, uma vez que todos os que 

concorrem para o mesmo incidem nas penas cominadas, na medida de sua 

culpabilidade. No entanto, para evitar absurdos em cadeia, a lei penal 

colocou filtros a esta teoria, como a exigência de dolo ou culpa e concausas 

que rompem o nexo. Atualmente, também se aplica a Teoria da Imputação 

Objetiva para a quebra do vínculo, quando juridicamente o resultado não 

puder ser atribuído ao agente, apesar de naturalisticamente sim, se este não 

criou ou aumentou risco socialmente permitido. Esta teoria, por ser 

generalizadora, não é normalmente utilizada em termos de 
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responsabilização civil, mesmo porque a imputação objetiva não exige dolo 

ou culpa para a sua caracterização, não sendo possível, portanto, utilizar 

esses condicionantes (AMADO, 2014, p. 559). 

 

7 RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA POR DANO AMBIENTAL 

 

 Ao que se pode verificar, a responsabilidade civil por danos ambientais tem sido alvo 

de polêmicas e indefinições, em razão de o Direito ambiental possuir uma legislação própria e 

somente busca embasamento em outras áreas do Direito quando há realmente necessidade. E 

as áreas mais avocadas para dirimir os conflitos existentes no direito ambiental, quando sua 

própria legislação não supre as lacunas é, principalmente, o Direito Civil e o Administrativo. 

Em termos gerais, para se falar em responsabilidade civil da pessoa jurídica, é 

necessário, também apresentar um conceito de pessoa jurídica, a saber, Carlos Alberto 

Gonçalves preceitua que; “A pessoa jurídica [...] Consiste num conjunto de pessoas ou de 

bens dotado de personalidade jurídica própria e constituído na forma da lei para a consecução 

de fins comuns. Pode-se afirmar, pois, que pessoas jurídicas são entidades a que a lei confere 

personalidade, capacitando-as a serem sujeitos de direitos e obrigações”. 

 A “Lei de Crimes Ambientais”, Lei nº 9.605/1998 dispõe em seu artigo 3º que “As 

pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o 

disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu 

representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua 

entidade”.  

 Como já mencionado, o direito ambiental adota a teoria objetiva. Segundo Sirvinskas, 

(2012, p. 257) isso ocorre porque anteriormente havia uma enorme dificuldade em se provar a 

culpa do causador do dano ambiental pela teoria subjetiva. E em razão de haver uma grande 

importância do bem jurídico tutelado, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência passou a 

adotar a teoria objetiva. 

 Em sua obra, Manual de Direito Ambiental, Luiz Paulo Sirvinskas determina que:  

A responsabilidade Objetiva na esfera ambiental foi recepcionada pela nova 

ordem constitucional. O art. 225, § 3º da CF dispõe que “as condutas e 

atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 

pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados”. Para maior 

proteção ao meio ambiente, o legislador resolveu protege-lo na esfera 

administrativa, civil e penal (SIRVINSKAS, 2012, p. 257). 

  

 Tanto a doutrina, quanto a jurisprudência já têm por pacificado a adoção e uso da 

teoria do risco integral nesses casos, onde todo aquele que causa dano ao meio ambiente ou a 
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terceiro será obrigado a ressarci-lo. Segundo Sirviskas, ainda, “toda empresa possui riscos 

inerentes à sua atividade, devendo, por essa razão, assumir o dever de indenizar os prejuízos 

causados a terceiros”. 

 

 7.1 Responsabilidade Civil por Dano Causado por Atividade Poluidora 

 

A Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece no 

parágrafo 1º do artigo 14, que “o poluidor é obrigado, independentemente de existência de 

culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por 

sua atividade”. Seguindo esta mesma ideia, o Artigo 927 do Código Civil, em seu parágrafo 

único estabelece que “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos 

casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do 

dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”. 

A esse respeito, Frederico Amado trás um forte posicionamento e nos mostra que: 

Ademais, não é possível dar uma interpretação extensiva às normas que 

permitam, excepcionalmente, o desenvolvimento de uma atividade 

poluidora, sendo um ótimo exemplo a análise do art. 27, do revogado Código 

Florestal (Lei 4.771/1965). Este dispositivo vedava, como regra, o uso do 

fogo nas florestas e demais formas de vegetação, por ser prática 

extremamente lesiva aos ecossistemas. Para o Superior Tribunal de Justiça, 

“a referência do legislador à expressão „demais formas de vegetação‟ não 

pode ser interpretada restritivamente, mas, ao contrário, deve ser 

compreendida de modo a abranger todas as formas de vegetação, sejam elas 

permanentes ou renováveis” (REsp 1.179.156, de 12.04.2011). Assim, como 

a regra é protetiva ao meio ambiente, deverá ser interpretada 

ampliativamente, ou, na pior das hipóteses, estritamente, mas jamais 

restritivamente. Por exceção, admitia-se o seu uso se as peculiaridades locais 

ou regionais justificassem o emprego do fogo em práticas agropastoris ou 

florestais, observadas as normas de precaução, sendo uma forma de respeitar 

tradicionais práticas culturais na agricultura, a exemplo dos métodos 

adotados por comunidades indígenas (AMADO, 2014, p. 55 e 56). 

 

7.2 Responsabilidade Civil por Dano Causado por Atividade Nuclear 

 

A exploração de atividade nuclear aparece no artigo 21, inciso XXII da Constituição 

Federal como sendo um dos bens de responsabilidade da união. Sendo assim, trata-se também 

de responsabilidade objetiva.  

A Lei 6.453/77, recepcionada pela Constituição Federal de 88, em seu artigo 4º imputa 

ao “operador da instalação nuclear, nos termos desta Lei, independentemente da existência de 

culpa, a responsabilidade civil pela reparação de dano nuclear causado por acidente nuclear”. 
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Sirvinskas, por sua vez, nos salienta: 

[...] o operador não responderá pela reparação do dano resultante de acidente 

nuclear causado diretamente por conflito armado, hostilidades, guerra civil, 

insurreição ou excepcional fato da natureza (art. 8º da Lei 6.453/77). Esse 

dispositivo, no nosso entender, é de constitucionalidade duvidosa 

(SIRVISKAS, 2012, p. 262). 

 

7.3 Responsabilidade Civil por Dano Causado por Atividade de Mineração 

 

Em consonância ao parágrafo 2º do artigo 225 da Constituição Federal, a 

responsabilidade de reparação do dano causado por atividade de mineração é objetiva, onde 

preceitua o dispositivo que: “Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar 

o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 

competente, na forma da lei”. Sirvinskas (2012, p. 334) nos esclarece que “a atividade de 

mineração é regida pelo Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Minas), e 

pelas alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 318 de 14 de março de 1967”. De maneira 

muito esclarecedora, Sirviskas citando Paulo Sérgio Gomes Alonso ressalta que “a atividade 

da lavra, que pela definição do art. 36 do Código, constitui as operações que têm por objetivo 

o aproveitamento industrial da jazida, desde a extração do minério até o seu beneficiamento, 

faz com que o titular de sua concessão responda pelos danos, diretos e indiretos, causados a 

terceiros em decorrência do seu exercício” (ALONSO, apud, SIRVINSKAS, 2012, p. 262).  

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Não há como tratarmos a respeito do meio ambiente sem que venhamos também a 

falar sobre dano ambiental e degradação ao meio ambiente. Da mesma maneira verificamos a 

impossibilidade em se falar em dano sem que tratemos a cerca da reparação deste. A 

responsabilidade civil é um assunto de fundamental importância para o âmbito jurídico e, no 

que tange às questões ambientais é algo ainda mais relevante, posto que, somente através de 

uma discussão efetiva referente à temática é que se pode conseguir os instrumentos jurídicos 

necessários para a eficaz obtenção de um meio ambiente verdadeiramente equilibrado, 

assegurando o que preceitua nossa Carta Magna e as mais variadas leis infraconstitucionais 

que versam sobre tal assunto. Pois de nada adiantaria conhecer o meio ambiente, desvendá-lo 

cada vez mais profundamente se o Direito não o protegesse. Através das pesquisas aqui 

demonstradas tivemos a oportunidade de verificarmos a real importância de se responsabilizar 

civilmente aquele que causa dano ao meio ambiente. E mais ainda, que a pessoa jurídica deve 



18 
 

sim, ser responsabilizada ao tornar-se causadora de prejuízos e degradação ao meio ambiente, 

tendo em vista que a responsabilidade civil, nestes casos é objetiva, pelos mais diversos 

motivos legalmente demonstrados, sobretudo, em função da potencialidade lesiva de suas 

atividades, seja especificamente pelo produto utilizado ou pela maneira como essas atividades 

ocorrem. A multidisciplinaridade do Direito, que possui atuação nos mais diversos ramos de 

nosso cotidiano, não poderia deixar de fora as questões que versam a cerca do meio ambiente, 

pois, como é sabido de todos, as normas e leis surgem a partir do anseio da sociedade em se 

ter resolvido determinado fato ou situação, não podendo o Direito eximir-se de buscar uma 

resolução para qualquer que seja a demanda, o que nos permite verificar que não é absoluta a 

ideia de que toda norma se antecede ao fato, pelo contrário, na maioria dos casos, antes que a 

norma viesse a existir algum fato foi necessário que acontecesse para que se percebesse a 

necessidade de regulamentação daquele fato. Em contra partida, as questões ambientais 

devem ser regulamentadas também como forma de prevenção da ocorrência de determinado 

fato degradante, ou seja, havendo a previsibilidade de que determinada ação possa ser 

potencialmente lesiva ao meio ambiente, o Direito buscará regulamentar tal fato e, caso venha 

a existir o descumprimento da legislação de caráter preventivo, a mesma trará em seu bojo 

sanções, que possuem caráter repressivo e reparatório de determinada conduta.  
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CIVIL LIABILITY OF LEGAL PERSON IN ENVIRONMENTAL DAMAGE CASES 

 

 

ABSTRACT 

 

 This article is scope to bring up a clear approach as to what becomes the liability and 

how this occurs in cases of environmental damage caused by the legal entity as well as 

highlighting the Brazilian law the most relevant issues regarding the theme. Therefore, using a 

qualitative approach method and seeking only through bibliographic and documentary 

research in physical and virtual journals is that we managed to reach the relevant conclusions 

resulting from this research, for this, it is necessary an analysis at first more global, and after 

go to the more specific points, which can be done from the initial idea that comes to Civil 

Liability, as this is divided, and the critical factors to their suitability with regard to corporate 

and the environment as a whole, which allowed us to realize that it is fundamentally important 

that an effective accountability rests with those causing environmental damage, especially to 

companies, possessing an objective responsibility, which makes it liable regardless of fault, 

just that there is only the conduct harmful to the environment actually caused the damage. 

Having, thus the need for reparations. 
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